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Verslag van de 270ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op
woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100
Aanwezig

Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)
Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR)
Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris Lokaal Overleg)
Drs. M.A.R. Kamp (DBV faculteit GW, a.i. DBV faculteit MB) – t.b.v. agendapunt 3
Drs. V.J.M. Veenhof (organisatieadviseur HR) – t.b.v. agendapunt 3

ABVAKABO-FNV Dhr. dr. K. Poortema (lid OPUT)
Dhr. M. Schuurman (adviseur OPUT)
CNV-PZ

Dhr. R. Klapwijk (lid OPUT)
Dhr. ir. F. Houweling (plv. lid OPUT)
Mw. B.A. Benders, secretaris OPUT

1. Opening & Mededelingen
Opening/agenda
Kees van Ast opent de vergadering om 14:03 uur.
Mededelingen OPUT
Rob Klapwijk meldt de volgende afmeldingen: Martin van Gessel, Brigitte Sprokholt, Ahmed Charifi en Ronald
van ’t End.
Mededelingen CvB
Kees van Ast heeft de volgende mededelingen:
Vertrek van Karen van Oudenhoven (decaan faculteit GW). Ton Mouthaan is benoemd als ad interim
decaan faculteiten GW en MB, bijgestaan door 2 Hoogleraren (Ellen Giebels en Ariana Need);
Hans Hilgenkamp is benoemd als ad interim decaan TNW;
In de UT-nieuwsmail van januari 2014 is een item opgenomen over automatische verlenging van de
cao NU tot uiterlijk 31 december 2014;
In de UT-nieuwsmail van januari 2014 is tevens een item opgenomen over ontwikkelingsdagen. De
instructie over ontwikkelingsdagen voor leidinggevenden zal ter informatie aan het OPUT worden
verstrekt;
UT zal dit jaar nogmaals benadrukken dat medewerkers vroegtijdig afspraken maken over opname van
verlofdagen. Kapitalisatie van verlofuren per eind 2013 laat een stijging zien van 1 miljoen euro ten
opzichte van 2012.
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2. Conceptverslag van de 269 LO-vergadering van 17 december 2013, incl. actiepuntenlijst
Verslag
Het verslag is, met de volgende wijzigingen, vastgesteld:
 p. 2: actiepunt 4: afgehandeld
 p. 3, agendapunt 4: Als grenswaarde van onder- en overbesteding stelt het CvB voor een bedrag van
€ 150.000 te hanteren voor het komende kalenderjaar (2014).
 de actiepunten moeten doorgenummerd worden.
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Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
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De actiepunten bij het verslag van het 269 Lokaal Overleg worden langsgelopen. De actiepunten die nog niet
zijn afgehandeld, blijven staan als actiepunt:
Actiepuntenlijst
Actiepunt 2: niet besproken;
Actiepunt 3: B&A en HR zijn bezig met de uitwerking van Toetsingscommissie; het OPUT wordt vóór 1 februari
a.s. geïnformeerd;
Actiepunt 13: staat vandaag op de agenda.
3. Reorganisatie GW/MB
Ten behoeve van agendapunt 3 zijn Marion Kamp en Valentine Veenhof aanwezig.
Kees van Ast deelt mede dat de reorganisatie GW/MB deze week ook door de voorzitter van het College van
Bestuur met de commissie SI van de Universiteitsraad wordt besproken.
Afgesproken wordt dat er geen sociaal plan noodzakelijk is voor fase 1 van de reorganisatie GW/MB (de
bestuurlijke samenvoeging), aangezien er geen sprake is van ingrijpende rechtspositionele gevolgen voor
betrokken medewerkers. Voorts wordt afgesproken dat er een nieuwe inkennisstelling ex artikel 9.2 cao NU
volgt voor fase 2 van de reorganisatie. De verwachting is dat er in fase 2 wel sprake zal zijn van
rechtspositionele gevolgen voor betrokken medewerkers. In dat geval wordt ook fase 2 van de reorganisatie in
het Lokaal Overleg besproken.
4. Aangepast voorstel Begrotingsdiscipline incl. afbouw reserve AVWG
Besteding restant AVWG per kalenderjaar
Het aangepaste voorstel voor de Begrotingsdiscipline is in de werkgroep Meerjarenkader AVWG tot stand
gekomen. Dit wordt besproken, evenals het e-mailbericht van Rob Klapwijk van 14 januari 2014.
OPUT geeft aan dat besteding van het volledige bedrag aan AVWG uitgangspunt moet zijn. Een aantal leden
van het OPUT willen de garantie dat het bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan de plannen die we bij de
begroting maken. Besteding moet zoveel mogelijk gemonitord worden.
De volgende afspraak wordt gemaakt met betrekking tot de besteding van restant AVWG in een kalenderjaar:
“Eind november van het lopende kalenderjaar wordt (voorlopig) vastgesteld welk bedrag aan AVWG in dat jaar
niet zal worden besteed. Indien eind november blijkt dat sprake zal zijn van onderbesteding, geldt het volgende:


Indien minder dan € 150.000 van het budget AVWG in het lopende kalenderjaar niet is/wordt besteed,
vloeit het niet bestede budget terug naar de algemene UT-middelen;



Indien gelijk aan/meer dan € 150.000 van het budget AVWG in het lopende kalenderjaar niet is/wordt
besteed, zullen zowel het College van Bestuur als het OPUT ieder voor 50% van het gehele restant
AVWG over het lopende kalenderjaar een bestedingsvoorstel doen, dat zoveel mogelijk voldoet aan de
volgende voorwaarden:
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1.
2.
3.

De besteding dient ten goede te komen aan alle medewerkers;
De kosten van de besteding (in vorm van o.a. administratieve uitvoering)
staan in verhouding tot de opbrengst voor de medewerkers;
De besteding betreft geen primaire arbeidsvoorwaarde en ligt in lijn met caoafspraken/-onderhandelingen op landelijk niveau.
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Bedrag is vastgesteld in LO van 22 januari 2014 en geldt voor 2014.
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Zie onder 1
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Verantwoording over de besteding vindt achteraf in het Lokaal Overleg plaats.”
Kees van Ast merkt nog op dat een besteding van het restant AVWG aan een eindejaarsuitkering, niet voldoet
aan voormelde voorwaarden. Dat betreft immers een primaire arbeidsvoorwaarde.
De grenswaarde van € 150.000 wordt afgesproken voor 2014.
Met betrekking tot de afbouw van de reserve AVWG wordt de volgende afspraak gemaakt:
“De reserve AVWG worden in 6 (jaarlijkse, gelijke) stappen afgebouwd. Voorwaarden voor afbouw:
-

De afspraken over de begrotingsdiscipline (processtappen) zijn nagekomen;

-

De hoogte van de AVWG en de methodiek wordt niet ter discussie gesteld in het betreffende
jaar en

-

Voor zowel College van Bestuur als OPUT is de begroting AVWG van dat jaar positief
geëvalueerd.

Of aan deze voorwaarden is voldaan in het betreffende jaar, wordt besproken in het Lokaal Overleg. Indien de
voorwaarden zijn nagekomen, wordt tot afbouw van de reserve AVWG overgegaan. In verband met de
stapsgewijze (jaarlijkse) afbouw van de reserve AVWG, wordt dit jaarlijks in het Lokaal Overleg besproken.”
Het document “Afspraken Begrotingsdiscipline Arbeidsvoorwaardengelden (AVWG)”, waarover thans
overeenstemming is bereikt, is als bijlage bij deze notulen gevoegd.
5. Benoeming werkgroep Begroting 2014/2015 en mandaat/taakomschrijving werkgroep
De volgende taakomschrijving voor de werkgroep Begroting 2014/2015 wordt afgesproken:
-

Monitoren van de begroting AVWG 2014;
Inventariseren nieuwe projectvoorstellen voor begroting AVWG 2015 en opstellen concept-begroting
2015 (over bespreekpunten wordt in het Lokaal Overleg besloten);
Vaststellen format projectvoorstel format en format evaluatie projectvoorstel.

De volgende leden van de werkgroep Begroting 2014/2015 worden benoemd:
Frans Houweling;
Ronald van ’t End;
Eveline Hooftman;
Danielle Mazereeuw.
Rob Klapwijk merkt op dat de leden van het OPUT die in de werkgroep Begroting 2014 zaten, de
werkzaamheden qua tijdsbesteding als belastend hebben ervaren. Dit zal dit jaar door OPUT in de gaten
worden gehouden.
De benoeming en taakomschrijving zal separaat aan de werkgroepleden worden bevestigd.
6. Data Lokaal Overleg in 2014
Kees van Ast constateert dat er veel data zijn vastgesteld voor de Lokaal Overleg-vergaderingen in 2014. Hij
verzoekt waar mogelijk data te laten vervallen en agendapunten door te schuiven naar een volgend LO.
De data voor LO en extra LO worden vastgesteld.
OPUT merkt nog op dat de Lokaal Overleg-vergaderingen bij voorkeur op de donderdag (niet op woensdag)
plaatsvinden. Verder gelden extra Lokaal Overleg-vergaderingen voor agendapunten die op het reguliere LO
niet zijn afgewikkeld. In voorkomend geval kan een extra Lokaal Overleg ook gebruikt wordt voor nieuwe
spoedeisende agendapunten.
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7. Rondvraag & Sluiting
In de rondvraag vraagt het OPUT wanneer in het LO over een eventueel sociaal plan wordt gesproken in het
kader van de reorganisatie Accounting House/Operational Audit. Kees van Ast geeft aan dat dit gepland staat
voor het extra Lokaal Overleg in april 2014. De inkennisstelling reorganisatie AH/OA staat geagendeerd voor
het extra LO van februari 2014.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.06 uur.
e

Actiepunten van 270 LO
2.
In TO voorstel van OPUT uitwerken over Sociaal Jaarverslag Lokaal Overleg + in
TO monitoring UT Verlofregeling bespreken
3.
Lokaal Overleg vóór 1 februari 2014 inlichten omtrent uitwerking plannen
Toetsingscommissie
14.
Notitie ontwikkelingsdagen ter informatie naar OPUT
15.
Taakomschrijving werkgroep Begroting AVWG 2014/2015 aan werkgroepleden bevestigen

OPUT
B&A
HR
CvB/HR

Bijlage: afspraken Begrotingsdiscipline Arbeidsvoorwaardengelden (AVWG)
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